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DZĪVOJAMO MĀJU 
RENOVĀCIJAS PROCESS 

OLAINES NOVADĀ IR SĀCIES
Tā kā Olaines novada daudzdzī-
vokļu namu dzīvojamais fonds, 
kas ietver ne tikai Olaini, bet arī 
Jaunolaini un Gaismas, strauji 
noveco, un renovācija ir neiz-
bēgama, izdevums "Olaines Do-
mes Vēstis" uz sarunu aicināja 
AS "Olaines ūdens un siltums" 
renovācijas projektu vadītāju 
Kristapu Vītiņu, kurš ir gal-
venais komunikators visos re-
novācijas procesa posmos starp 

visām iesaistītajām pusēm. Lai 
gan par renovāciju jau ir pateikts 
daudz, tomēr jāatzīst, ka izprat-
nes līmenis joprojām ir zems, un 
tas veicina nepareizu stereotipu 
saglabāšanos. Kas tad īsti ir re-
novācija?

- Renovācija ir energoefektivi-
tātes procesu īstenošana, komu-
nikāciju sakārtošana un mājas 
vizuālā izskata atjaunošana, un 
tas viss kopā ļauj būtiski sama-
zināt izmaksas par apkuri, taču 
jāuzsver, ka nedrīkst jaukt reno-
vāciju ar siltināšanu, jo siltināša-
na ir tikai viena no renovācijas 
procesa sastāvdaļām. Svarīgi, lai 
cilvēki saprastu visu šo kopumu 
un viņiem būtu pieejama vispu-
sīga informācija. To māju iedzī-
votāji, kas šo informāciju jau ir 
apzinājuši, ir arī spēruši pirmos 
soļus renovācijas sākšanā.

Kas ir pirmie soļi?
- Iedzīvotāja iesniegums no 
konkrētās mājas. Tas ir pirmais, 
ar ko sāku strādāt – sazinos ar 
konkrēto iedzīvotāju, un tālāk 
jau sākas sadarbība, domājam, 
kā darboties, kā sniegt informā-
ciju pārējiem iedzīvotājiem – ar 
kopsapulci, ar aktīviem iedzī-
votājiem – respektīvi, apzinām 
mājas iedzīvotāju viedokli par 
renovāciju.

Tu būsi tas cilvēks, kas koor-
dinēs visu no pirmā iesniegu-
ma līdz renovācijas procesa 

beigām. Vai šobrīd Tev jau ir 
daudz darba, vai, formulējot 
mazliet citādāk – vai Olaines 
novada mājas jau ir "sakustē-
jušās"?
- Jā, aktivitāte ir liela, vairākas 
mājas jau bija gaidījušas mirkli, 
kad procesi sāksies arī Olaines 
novadā. Nesaukšu adreses, bet 
jau vairākās mājās ir savākti pa-
raksti, tiek gatavoti dokumenti 
energoauditiem. Darba ir diez-

gan daudz, jo cilvēki ir aktīvi. 
Jāpiemin, ka šobrīd ir tas brīdis, 
kad ir ne tikai Eiropas fondu, bet 
arī domes atbalsts. 

Kā Tev liekas, vai Olaines ie-
dzīvotājiem šobrīd ir informā-
cija par to, ka process ir sācies 
un kā tas notiek, vai arī ir ļoti 
daudz nezināmā, tai skaitā par 
finansējumu, proti, ka būs pie-
ejama Eiropas fondu naudiņa? 
- Iespējams, daudzi vēl nezina, 
bet tie, kas grib un interesējas, 
informāciju pamana un sameklē 
gan uzņēmumā "Olaines ūdens 
un siltums", gan pašvaldībā, gan 
izdevumā "Olaines Domes Vēs-
tis".

Kāda ir galvenā motivācija to 
māju iedzīvotājiem, kas jau 
iesaistījušies procesos? Kādi ir 
viņu argumenti?
- Viņi vēlas dzīvot sakārtotā 
vidē un maksāt mazāk. Citus ar-
gumentus es neredzu. 

Atšifrē, lūdzu, vārdus "sakār-
tota vide".
- Sakārtota vide? Nu, es teiktu 
– visi vēlas jaukus kaimiņus, lī-
dzās ģimenes ar bērniem, jo jau-
nās ģimenes labprātāk izvēlēsies 
mitekli renovētā mājā. Nedraud 
regulāra dzīvokļa appludināša-
na, ziemā ir silti, jāmaksā ma-
zāk, ir tīra, jauka kāpņu telpa, 
kur ir veikts kosmētiskais re-
monts, jumts netek. 

Turpinājums 2. lpp.  
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PROGRAMMA
Laiks Norise Vieta
19.09.2015.  
12.00 – 16.00 Tirdziņš. Dzērvenes, mājražotāju un Olaines Mežaparks   
 amatnieku izstrādājumi. (pie ūdenstorņa)
12.00 – 16.00 Mazā skatuve. Uzstājas dziesmu "Dzērvenīte", Olaines Mežaparks 
 "Rudzupuķes", "Vēl tu nāc" un " Rozīt, kā tevi grozīt" (pie ūdenstorņa) 
 autors Aivars Lapšāns kopā ar sievu Ievu Lapšāni.
 Olaines novada jaunie mākslinieki.  
11.00 – 17.00 Spēles un atrakcijas. Dzērveņu sportiskās aktivitātes –  Olaines Mežaparks
 "Iznes dzērveni no purva", "Precīzās dzērvenes metieni", 
 "Dzērvene labirintā" un "Dzērveņu lasīšanas duelis". 
12.00 – 17.00 Loterija "Ogu medības". Iespēja visiem festivāla  Olaines Mežaparks
 dalībniekiem gūt balvas, piestājot sportiskās, atraktīvās 
 un informatīvās "pieturās". 
12.00 – 16.00 Monētu kalšana. Iespēja izkalt pašam savu Olaines Mežaparka 
 "Dzērveņu festivāla" īpašo monētu. estrāde (pie ieejas) 
12.00 – 16.00 Dzērveņu izstāde. Apskatāmas Nacionālā botāniskā dārza Olaines Mežaparks
 23 dzērveņu šķirnes. 
13.00 Radošās darbnīcas. Gan pieaugušajiem, gan bērniem Olaines Mežaparks 
 iespēja izgatavot burbuļbumbas un LED laternas. (nojumes)
13.00 – 17.00 Degustācijas. Dzērvenes un meža veltes ēdienu Olaines Mežaparka 
 paraugdemonstrējumos piedāvās restorāna "Kaļķu vārti"  estrāde (nojume)
 šefpavārs, ''Mūsdienu Latvijas garšas'' 3. sezonas uzvarētājs 
 un LTV1 raidījuma "Ciemiņš virtuvē" galvenā persona 
 Raimonds Zommers. 
17.30 – 18.30 Flash mob "Dzērveņoga". Pulcēsimies pie ūdenstorņa Zemgales iela 
 plkst. 17.30, lai izveidotu lielāko dzērveņu ogu –  (laukumā, pie
 festivāla logo. Stipra lietus laikā flash mob tiks atcelts.  ūdenstorņa)
19.00  "Ogu medību" izloze. Festivāla sponsoru  Olaines Mežaparks 
 VAS "Latvijas valsts meži" un "Mammadaba" balvas. 
19.30 Koncerts. Jānis Buķelis un grupas "Credo" mūziķi, Olaines Mežaparka
21.00 Ivo Fomins ar grupu. estrāde
20.09.2015.  
8.30 Dodamies ogot. Festivāla ietvaros izbraukuma pasākums Pētnieciskā 
 "Nāc pie manis, dzērvenīt!" – iespēja doties lasīt dzērvenes.  jaunsaimniecība
 Izbraukšana no Olaines novada domes plkst. 8.30.  "Gundegas", Bīriņi,
 Pieteikšanās līdz 17. septembrim, zvanot uz tālruni Vidrižu pagasts,   
 29143922 (Vita). Limbažu novads
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Es kā cilvēks no malas, pirms da-
žiem mēnešiem iebraucot Olainē 
pirmo reizi pēc kādiem desmit 
gadiem un ieraugot mājas, varu 
pateikt, ka pirmais iespaids nebi-
ja glaimojošs – skats ir traģisks. 
Protams, parks un strūklaka ir 
smuki, bet skats uz pilsētu ir bē-
dīgs. Sakārtota vide – nu, tas ir 
tas, kur vēlas dzīvot cilvēki, ne-
vis tikai smuki nokrāsota skola 
vai sakopts parks. Katra māja ir 
citā krāsā, visas apdrupušas, vie-
nai balkoni šitādi, otrai skursteņi 
tādi…. Kopskats ir kā sādžā.

Varu tikai piekrist, bet, runā-
jot par kopskatu, vai pilsētā ir 
kāda koncepcija, kā vajadzētu 
izskatīties? Nevarēs taču kat-
ras mājas iemītnieki izdomāt 
un realizēt savus sapņus par 
zaļu vai rozā māju?
- Koncepcija ir, jo novada gal-
venajai arhitektei ir savs redzē-
jums, ka pilsēta būs vieglos, 
gaišos toņos. Pilsētā šobrīd viss 
ir skaists, izņemot dzīvojamo 
fondu, kas ir pamats tam, lai cil-
vēki te vispār dzīvotu – nebūs 
sakārtots dzīvojamais fonds, ne-
būs cilvēku, kas vēlēsies novadā 
dzīvot.

Ir zināms stereotips, ka reno-
vācija dārgi izmaksā pašam 
iedzīvotājam!
- Jā, tāds stereotips ir, bet, ņe-
mot vērā Eiropas fondu atbalstu, 
domes atbalstu… Ir par vācie-
šiem tāds teiciens, ka vidējais 
vācietis nemāk naudu skaitīt. 
Tāpat arī mūsu cilvēkam – kad 
viņam pasaka, ka mājas renovā-
cija maksās 100 tūkstošus, viņš 
izsaucas, paliek bez valodas un 
ar viedokli, ka tas ir nenormāli 
daudz. Par to, ka viņam tā reno-
vācija atmaksāsies 7, 8 vai 10 
gados, par to, ka viņa dzīvokļa 
īpašuma vērtība pieaug, ka viņš 
dzīvo komfortā – par to viņš aiz-
mirst! Pasaki summu, un viņam 
liekas, ka viņam vienam tas viss 
ir jāmaksā, aizmirstot, ka tas tiek 
sadalīts uz visiem dzīvokļiem, 
uz vairākiem gadiem, daļu mak-
sā Eiropas fondi un daļu – paš-
valdība, un beigās pašam no tās 
summas paliek mazs krikumiņš. 
Ir mājas, kuras pēc renovācijas 
gada griezumā ar visu kredītu 
maksā mazāk, nekā pirms reno-
vācijas. Tāpēc, ka ziemā daudz 
ietaupa par apkuri un mazāk sa-
maksā par kredītu, un rezultātā 
cilvēki vairs nedzīvo 19 grādos, 
bet paši var regulēt sev siltumu. 
Tā ir ekonomija. 

Atgriežoties pie procesa, no-
teikti svarīga loma ir tam, ka 
mājām ir savi vecākie, bet nav 
noslēpums, ka ir mājas, kur 
šādu cilvēku nav. Kas būtu 
jāzina to māju iedzīvotājiem, 
kuru mājās kaut kādu iemes-
lu dēļ mājas vecāko nav, bet 
renovāciju tomēr gribas? Ko 
darīt?
- Mājas vecākais nav obligāts 
priekšnoteikums. Ir pat māja, 

kur nepieciešamos parakstus sa-
vāca iedzīvotājs, kurš nemaz nav 
dzīvokļa īpašnieks šajā mājā. Vi-
ņam tur dzīvo sieva vai draudze-
ne, bet tas pat vairs nav tik sva-
rīgi, jo šajā aspektā ir svarīgi, ka 
ir aktīvs cilvēks, kas dzīvo kon-
krētā mājā un spēj veltīt zināmu 
laiku un enerģiju.

Jo viņam ir zināms mērķis!
- Tieši tā! Viņš varbūt īrē dzī-
vokli tajā mājā un grasās to darīt 
vēl ilgi, un viņam ir laiks un vēl-
me apstaigāt dzīvokļu īpašnie-
kus! Galvenais ir būt aktīvam un 
ar iespēju ziedot nedaudz sava 
brīvā laika mājas sakārtošanai. 
Tie var būt arī vairāki cilvēki, 
kas vienojas, kurš ko darīs. Es 
kā projekta vadītājs vēlētos, lai 
mājās, kurās ir ievēlēti vecākie, 
sekotu līdzi visam procesam, ne-
vis tikai sākotnējām sapulcēm. 
Tas ir svarīgi, jo šie cilvēki dzīvo 
konkrētajā mājā un zina nianses, 
par ko man nav ne jausmas. Viņu 
sniegtā informācija var palīdzēt 
gan energoaudita tapšanas pro-
cesā, gan tad, kad darbi jau būs 
sākušies. Priecājos par iedzīvo-
tājiem, kas aktīvi izrāda interesi.

Ja šāds cilvēks – vienalga, mā-
jas aktīvista vai vecākā veidolā 
– ir uzradies, tad pirmais solis 
ir…
- Pirmais solis ir iesniegums 
par renovācijas procesa uzsāk-
šanu konkrētai mājai. Svarīgi at-
gādināt, ka visi lēmumi mājā par 
renovāciju tiek pieņemti tikai ar 
iedzīvotāju vairākuma piekriša-
nu. Visi lēmumi. Un vairākums 
ir vismaz 51%. Jāsaprot, ka ne 
dome, ne "Olaines ūdens un sil-
tums" nekādus lēmumus bez ie-
dzīvotāju vairākuma piekrišanas 
nepieņem. Visu izlemj iedzīvotā-
ji paši. Citi aizbildinās, ka varbūt 
iesniegumu jau uzrakstījis kāds 
kaimiņš? To un citus jautājumus 
saistībā ar renovāciju var uzdot 
man arī elektroniski, rakstot uz 
kristaps.vitins@ous.lv.

Labi. Ir iesniegums, ka vēla-
mies renovāciju. Kas notiek 
tālāk?
- Ir mājas, kuras rīko kopsapul-
ci, bet var arī iztikt bez tās. Pie-
mēram, ja vecākais vai kāds aktī-
vists atnāk pie manis uz "Olaines 
ūdens un siltums", es viņam visu 
izstāstu, viņš paņem anketas, un 
pats apstaigā savus kaimiņus. 

Respektīvi atšķiras tikai forma 
– nevis sapulcē uzzin viedokli 
un nobalso, bet individuāli 
apstaigā katru dzīvokli un re-
zultātā ir balsojums, kas izšķir 
tālāko notikumu gaitu. 
- Jā, jo ir cilvēki, kas uz sapul-
cēm nevēlas iet, un tad ar viņiem 
visu izrunā individuāli. Un cilvē-
ki ir ļoti dažādi – katrs ar savām 
zināšanām, emocijām un viedok-
li, gandrīz visās sapulcēs vien-
mēr ir strīdi un iet "pa karsto". 
Es pat nezinu, cik daudz cilvēki 
šajās māju sapulcēs sadzird in-
formāciju, jo nereti tur valda lie-
las kaislības. Visi grib runāt. Es 
arī necenšos cilvēkus pierunāt, 

tā arī saku – izlemsiet jūs, tā ir 
jūsu māja. Ja izlemsiet par labu 
renovācijai, tad man būs vairāk 
darba! Jo man ir jautājuši, kāda 
ir mana interese? Man nekāda, jo 
man bonusus par to nepiešķir, un 
alga lielāka nekļūst. Tas ir mans 
darbs – izstāstīt, kāds ir iedzīvo-
tāju ieguvums, izskaidrot un va-
dīt šo procesu. Es tikai godprā-
tīgi daru savu darbu. Bet pareizi 
saki, iedzīvotāji raugās arī ar 
aizdomām, jo viņiem liekas, ka 
kāds cenšas viņus pierunāt, un tā 
apziņa, ka tas ir viņiem un mājā 
dzīvo viņi, nevis es, nāk ļoti lēni. 

Labi, ir noticis balsojums, pie-
mēram, vairākums atbalsta re-
novāciju, un tad…
- Nonākam līdz dokumentā-
cijas sagatavošanai renovācijas 
procesam. Ir energoaudits, uz tā 
pamata tiek izstrādāts tehniskais 
projekts, kā tas viss notiks, un 
klāt vēl nāk kontroltāme. To or-
ganizēju es. Kad visi dokumenti 
ir savākti, tad atkal tiek organi-
zēta iedzīvotāju sapulce jau ar 
konkrētiem energoaudita rezul-
tātiem, kas parāda, cik māja pa-
tērē siltumu, kādi ir siltuma zu-
dumi. Otrs ir tehniskais projekts, 
kas parāda, kā to māju "izārstēt", 
un trešais ir kontroltāme, kurā 
jau ir redzams, cik kas maksā. 

Cik ilgs laiks aptuveni paiet 
no brīža, kad iedzīvotāji saka 
savu "jā" un šie dokumenti ir 
gatavi?
- Energoaudits tiek sagatavots 
aptuveni mēneša laikā. 

Esam nonākuši pie momenta, 
kad izskan pirmie cipari. Cik 
man nācies runāt ar cilvēkiem, 
pieredze liecina, ka tas ir pir-
mais jautājums, ko visi uzdod  
– cik man tas izmaksās? 
- Jā, pirms šo dokumentu saga-
tavošanas visi cipari ir ļoti no-
sacīti… Daudzās mājās saka tā 
– pasakiet, cik man tas izmaksās, 
un es izdomāšu. Bet uzreiz nevar 
uzzināt konkrētās izmaksas, jo 
katrā mājā ir vismaz dažas lie-
tas, ko mēs nezinām pirms mājas 
apsekošanas. Mēs nezinām, kāda 
būs ziema, kas ir ļoti būtiski, ne-
zinām, kādas būs gāzes cenas. 
Turklāt pēc renovācijas katrs 
maksā tikai par savu skaitītāju, 
un katrs var regulēt savu tempe-
ratūru dzīvoklī. 

Vienas receptes nav. Cilvēkiem 
jāsaprot, ka vienādas sērijas 

vai projekta mājas nebūt ne-
nozīmē, ka renovācijas izmak-
sās abās būs vienādas.
- Tieši tā! Tas noteikti tā nav, jo 
energoaudits un tehniskais pro-
jekts katrai mājai ir individuāls. 
Nevar nepieminēt, ka cilvēkiem 
Olainē nav pieredzes ar šādiem 
projektiem, bet ir dažas pēc 
iedzī votāju iniciatīvas nosiltinā-
tas mājas, kuras nevar uzskatīt 
par renovētām. Piemēram, māja 
Zemgales ielā 32 pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas 2005. gadā ir siltinā-
ta par iedzīvotāju naudu (bet tā 
nav renovēta!), un iedzīvotājiem 

šis ieguldījums jau sen ir atmak-
sājies. Varu tikai uzslavēt, ka ir 
tādas mājas ar tik aktīviem iedzī-
votājiem. 

Cipari ir zināmi, un sapul-
ce sasaukta, ko šajā sapulcē 
lemj? Un kas maksā par ener-
goauditu?
-  Ja iedzīvotāji izvēlas veikt re-
novāciju, tad to apmaksā dome. 
Ja pēc visu dokumentu izstrādes 
iedzīvotāji pasaka: "Nē, mēs to-
mēr negribam," tad šīs izmaksas 
tiek sadalītas uz dzīvokļiem, un 
summa gada laikā ir jāsamaksā. 
Energoauditu un tehniskā pro-
jekta izstrādi veic sertificēti spe-
ciālisti.

Un kas notiek, ja iedzīvotāji 
tomēr saprot, ka aprēķinātie 
cipari viņu maciņam ir maz-
liet par smagu? Vai ir iespēja 
kaut ko vēl mainīt, no kaut kā 
atteikties, lai renovācija tomēr 
notiktu, bet par mazāku nau-
das summu?
- Ja iedzīvotāji lemj šādi, tad 
tajā brīdī tiek zaudēts domes 
finansiālais atbalsts bankas kre-
dīta procentu maksājumam, bet 
paliek tikai Eiropas fondu at-
balsts. Atgādinu, ka dome sedz 
visus bankas procentus un teh-
niskās dokumentācijas sagatavo-
šanu. Ja māja lemj par labu re-
novācijai, galvenais ir iekļauties 
Eiropas Savienības prasībās. Pēc 
tehniskā projekta tiek sagatavota 
kontroltāme, un, ja iedzīvotāji 
piekrīt tam variantam, tad ir gan 
domes, gan Eiropas atbalsts. 
Atkārtošos, bet liela problēma ir 
arī tas, ka cilvēki neprot rēķināt. 
Potenciālais pircējs no divām 
vienādas sērijas mājām noteikti 
izvēlēsies dzīvokli tajā, kas ir re-
novēta. Esmu skatījies arī piere-
dzējušu renovētāju pārskatus par 
renovētām mājām – tur ziemā 

ekonomija ir aptuveni 1,40 eiro 
uz vienu kvadrātmetru! 50 kvad-
rātmetru dzīvoklim tā ir 70 eiro 
starpība. Kredīta izmaksas ir ap-
tuveni 30 eiro, tātad tāpat sanāk 
40 eiro liels ietaupījums. 

Man liekas, ka ir vērts uzsvērt, 
ka tikai tiem, kas par reno-
vāciju izlems tagad, būs pie- 
ejams Eiropas fondu un domes 
atbalsts. Skaidrs, ka ne jau vi-
siem pietiks šīs naudiņas.
- Pēc dažiem gadiem būs tā, ka 
renovētas būs tās mājas, kuru 
iedzīvotāji šobrīd izrādīs inicia-
tīvu un saņems finansiālu atbal-
stu, bet tās, kas būs palikušas bez 
renovācijas, agrāk vai vēlāk tiks 
apsekotas. Piemēram, ja apsaim-
niekotājs redzēs, ka māja ir ļoti 
sliktā stāvoklī, veiks energoau-
ditu un, ja tas pierādīs, ka māja 
vairs neatbilst kritērijiem, tad tā 
vienkārši būs jārenovē, un tad 
vairs iedzīvotājiem netiks jau-
tāts, vai un ko viņi vēlas, ja māja 
būs avārijas stāvoklī – vai nu tur 
kaut kas steidzami būs jādara, 
vai arī no tās jāvācas ārā. Cil-
vēkiem šobrīd būtu jāsaprot, ka 
agrāk vai vēlāk vajadzēs renovēt 
visas mājas, tikai pēc vairākiem 
gadiem tas var notikt piespiedu 
kārtā un izmaksāt dārgāk.
 
Lietuvā šis modelis jau veik-
smīgi strādā.
- Jā, un arī Latvijā mēs pakā-
peniski līdz tam nonāksim. Un 
tie, kas saka, ka viņiem neko 
nevajag, tagad maksās un sals. 
Nedrīkst aizmirst, ka katru gadu 
māja kļūst vecāka, un ar katru 
gadu renovācijas izmaksas ti-
kai pieaug. Jo vecāka māja, jo 
vairāk tas maksās! Otrs faktors 
– celtniecības un būvmateriālu 
izmaksas arī ar katru gadu kļūst 
dārgākas. 

Te ir spēkā teiciens – kas pir-
mais brauc, tas pirmais maļ. 
- Tieši tā. Un, atgriežoties pie 
pozitīva iedzīvotāju lēmuma pēc 
energoaudita, tālāk notiek pub-
liskā iepirkuma procedūra par 
būvdarbu veikšanu konkrētajai 
mājai. Tiek izvēlēts celtnieks un 
būvuzraugs, konkursa kārtībā arī 
autoruzraugs, un sākas darbi. 

Process būs sācies, ar ko šajā 
posmā jārēķinās iedzīvotā-
jiem? Droši vien gaidāmas 
kaut kādas neērtības?
- Protams. Būs stalažas gar 
māju. Par Eiropas naudiņām ir 
pieejams pakalpojums, ka maina 
dzīvokļos radiatorus, logus – tās 
ir zināmas neērtības. Jebkurš re-
monts ir neērtības!

Tā, nu es samulsu! Logi pār-
svarā visiem ir nomainīti! Tas 
taču nenozīmē, ka visiem atkal 
jāmaina logi?
- Nē, tas ir individuāli – ja ir 
tāda vēlme, nepieciešamība. 
Pirms energoaudita apseko tā 
saucamos riska dzīvokļus – stūra 
dzīvokļus, augšējos, pirmā stāva 

Turpinājums 3. lpp.  
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Biedrība "Jāņupes iedzīvotāji" 
uzsāk pastaigu takas "Saudzē un 
dzīvo" izveidi gar Jāņupes karje-
ru. Uz nepilnus 600 metrus ga-
rās takas būs izvietoti seši vides 
objekti (skulptūras, mozaīkas, 
dekorācijas utml.), kas vietējiem 
iedzīvotājiem un viesiem atgādi-
nās, kā mēs katru dienu varam 
parūpēties par savu apkārtni. Šī 
būs pirmā un pagaidām vienīgā 
labiekārtotā pastaigu vieta cie-
matā.
Šobrīd biedrība "Jāņupes iedzī-
votāji" ir izsludinājusi mākslas 
objektu ideju konkursu. Pie-
teikumi kopā ar ideju skicēm 
jāiesniedz līdz šī gada 22. sep-
tembrim. Uzvarētāji saņems 200 
eiro honorāru un līdzekļus idejas 
realizācijai. Darbi būs jāizveido 
līdz šī gada 16. oktobrim. 
Interesenti ir aicināti veidot dar-
bu skices (instalācijas, skulptū-
ras, vides dizaina objekti (t.sk. 
soliņi, tiltiņi), dekorācijas, mo-

zaīkas, gleznas utml.) par vienu 
no šīm tēmām:
• teritoriju un īpašumu 
 sakopšana,
• skaņas piesārņojums (kur bei-

dzas skaņa un sākas troksnis),
• velosipēds kā ikdienas 
 transporta līdzeklis,
• atbildīgs pārtikas patēriņš,
• atpūtnieku atkritumi, 
• meža piesārņojums,
• atbildība pret mājdzīvniekiem,
• ieraugi dabu.

6. septembrī Jāņupes karjera pa-
staigu takas ideju darbnīcā, ko 
vadīja biedrība "homo ecos:", 
tēmas izvēlējās 24 Jāņupes ie-
dzīvotāji no dažādiem kooperatī-
viem. Ar konkursa nolikumu var 
iepazīties www.janupe.lv . 
Šī gada Lielajā talkā dalībnie-
ki novēroja, ka vispiesārņotākā 
vieta pie Jāņupes karjera bija 
tieši tur, kur projekta laikā pa-
redzēts ierīkot pastaigu taku. 

Iztīrot un izveidojot taku, tā ļaus 
apiet apkārt karjeram un redzēt 
arī to karjera daļu, kas ir klāta 
niedrēm, bet interesanta ar putnu 
daudzveidību.
Jāņupe vēsturiski ir bijusi maz-
dārziņu rajons Olaines novadā, 
kur vasarās lielākoties atpūtās 
Rīgas iedzīvotāji. Taču pēdējo 
gadu laikā aizvien vairāk ģime-
ņu šeit pārceļas uz dzīvi visa 
gada garumā. Biedrība "Jāņupes 
iedzīvotāji" kopš 2011.  gada 
organizē sakopšanas talkas un 
meklē iespējas, kā sakārtot ap-
kārtējo vidi un uzlabot dzīves 
kvalitāti ciematā.
Takas atklāšanas pasākums ir pa-
redzēts šī gada oktobrī. Tā tiek 
veidota projekta "Jāņupes karje-
ra pastaigu takas "Saudzē un dzī-
vo" izveide" ietvaros, ko finansē 
Latvijas vides aizsardības fonds 
un Olaines novada pašvaldība.

Dace Zaldāte-Rozentāle

dzīvokļus – visus, kur ir lielākie 
siltuma zudumi, lai iegūtu piln-
vērtīgu informāciju par māju 
kopumā. Un, ja kādā dzīvoklī ir 
nepieciešamība, tad renovācijas 
ietvaros var nomainīt gan logus, 
gan radiatorus, un šajā aspektā 
nedrīkst aizmirst par mājas ko-
pējo izskatu. Jāpiemin arī hori-
zontālā apkure, kas ir ļoti būtiska 
šajā procesā.

Jā, lūdzu izskaidro, kas tas 
ir, jo pieļauju, ka vairumam 
olainiešu pagaidām tas ir sveš-
vārds!
- Šobrīd pagrabā ir lielās cauru-
les, pa kurām cirkulē siltums. Un 
tad ir caurule, kas pa visu māju 
iet uz augšu, attiecīgi pirmajā 
stāvā ir karsti, citur atkal auksti, 
un, lai arī visi maksā vienādi – 
vieniem salst, citiem ir par kar-
stu, radiatori katram savādāki. 
Horizontālā apkure nozīmē, ka 
uz katru dzīvokli iet divas cau-
rules, katra šī caurule nonāk līdz 
konkrētā dzīvokļa radiatoriem, 
un viena ir turpgaitas, otra – at-
pakaļgaitas. Aizzīmogotā kastē 
pagrabā ir konkrētā dzīvokļa 
skaitītāji, kuriem klāt tiek tikai 
"Olaines ūdens un siltums" kā 

apsaimniekotājs. Kāpēc netiek 
paši dzīvokļa saimniekotāji? Tā-
pēc, ka līdzšinējā prakse liecina, 
ka cilvēkiem nav miera, un sa-
vas radošās izpausmes viņi vēlas 
pierādīt, darbojoties ap skaitītāju 
rādījumiem. Pie katra radiatora 
dzīvoklī būs termoregulators, 
un to katrs īpašnieks regulēs 
pats. Cilvēki beidzot varēs paši 
regulēt sev vēlamo temperatūru, 
braucot kaut kur prom, varēs no-
griezt uz minimālo temperatūru. 

Kad iedzīvotāji sāks par reno-
vāciju maksāt – procesa nori-
ses laikā vai tad, kad visi darbi 
jau pabeigti?
- Vispirms nāk pārbaude no 
ministrijas, kas izsniedz Eiropas 
naudiņas. Ministrijas pārstāvji 
māju apseko arī pirms renovāci-
jas sākšanas. Savukārt trīs gadus 
pēc renovācijas māja tiek moni-
torēta, lai redzētu, kāds ir siltu-
ma ietaupījums. Kad mājā visi 
darbi būs pabeigti un akceptēti, 
tad arī būs pirmie rēķini. 
Tā kā pirmie iesniegumi un 
darbs ar konkrētām mājām ir 
sācies, tad jau nākamgad pilsētā 
redzēsim vismaz dažas stalažu 
ieskautas mājas.

Ineta Valdmane

 Turpinājums no 2. lpp. 

JĀŅUPĒ TAPS PASTAIGU TAKA 
"SAUDZĒ UN DZĪVO"

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Olaines novada dome 2015. gada 26. augusta sēdē 
(11. prot., 20. p.) pieņēma lēmumu "Par SIA "Rīgas meži" 
nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" daļas (kadastra 
Nr.  8080 006 0576) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu". 

SIA "Rīgas meži" (reģ. Nr. 40003982628) ir detālplānojuma pa-
sūtītājs un finansētājs, nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (kadastra Nr. 8080 002 2105) zemes vienības daļas ar 
kadastra Nr. 8080 006 0576 īpašnieks.
Olaines pagasta padomes 16.07.2008. saistošo noteikumu  
Nr. 8 "Olaines pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. ga-
diem, grafiskā daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi" III. daļas 3. sējuma "Grafiskā daļa karte M1:10000 
"Olaines pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana"" 
nosaka plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu nekustamajam 
īpašumam "Rīgas pilsētas meža fonds" 906,4 ha platībā – mež-
saimniecības teritorijas un daļu turpmākās izpētes un plānoša-
nas teritorijas.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Olaines no-
vada pašvaldības Būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma un 
zemes ierīcības jautājumos Aija Zandere.
Ar detālplānojuma darba uzdevumu var iepazīties Olaines no-
vada pašvaldības tīmekļa vietnes www.olaine.lv sadaļā Attīstī-
ba, apakšsadaļā Detālplānojumi.
Papildu informācija – pie Olaines novada pašvaldības Būvval-
des speciālistes teritoriālplānojuma un zemes ierīcības jautāju-
mos Aijas Zanderes un izstrādātāja pārstāvja – projektu vadī-
tāja IK "Plānošanas eksperti" (reģ. Nr. 40002142175, juridiskā 
adrese: Maija iela 16-3, Rīga, LV-1006), kuru pārstāv indivi-
duālais komersants Pauls Grants un pašnodarbinātā persona 
Anrijs Straube, reģ. Nr. 01067813116, adrese: Krastupes iela 
10-57, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, pauls@planosana.lv.

Olaines Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Olaines 
angļu valodas cienītāju klubu "English Fan Club" 

aicina apgūt angļu valodu
bez priekšzināšanām. 

Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00. 
Nodarbības pasniegs Jekaterina Budo. 

Pieteikšanās kursiem līdz 30. septembrim PIC darba laikā 
Zemgales ielā 31, 3. st., pie lietvedes, 

vai zvanot uz tālr. 67966741. 

PASTAIGU 
TAKA

Jāņupe

Stīpnieku grāvis

JĀŅUPE

Vaivadi

Takas sākums

Takas beigas
Garums 580 m

Maijā biedrība "Pierīgas partne-
rība" iesniedza projekta pietei-
kumu, lai pretendētu uz valsts 
un Eiropas Savienības atbalstu 
vietējās attīstības stratēģijas 
sagatavošanai un īstenošanai. 
2015. gada 31. jūlijā Zemkopī-
bas ministrija pieņēma lēmumu 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu. Līdz ar to biedrībai 
"Pierīgas partnerība" ir tiesības 
uzsākt vietējās attīstības stratēģi-
jas 2015.–2020. gadam izstrādi. 
Stratēģijas izstrādes laiks ir četri 
mēneši.
Stratēģija tiek izstrādāta, bals-
toties uz informatīvajos semi-
nāros iedzīvotāju norādītajām 
vajadzībām un veikto pētījumu 
"Biedrības "Pierīgas partnerība" 
stratēģijas 2009.-2013. gadam 
izvērtējums un uzņēmējdarbības 
un sabiedrības dzīves kvalitātes 
veicināšana partnerības teritori-
jā". Pētījuma laikā ir veikta sa-
biedrības un projektu īstenotāju 
aptaujāšana ar anketām, kā arī 
notika interešu grupu – biedrību, 
uzņēmēju, sociālo pakalpojumu 

sniedzēju un jauniešu – tikšanās.
Ņemot vērā konstatētās vajadzī-
bas, nākamajai vietējās attīstības 
stratēģijai ir jāaptver trīs galve-
nās sfēras – ekonomiskā, dzīves 
telpas un sociālā.
50% no kopējā LEADER pro- 
grammas finansējuma tiks novir-
zīti uzņēmējdarbības atbalstam. 
Saskaņā ar pētījumu attīstāmās 
uzņēmējdarbības nozares, kas 
veicinātu arī teritorijas attīstību, 
ir lauksaimniecība, mājražošana 
un amatniecība, tūrisms, aktīvā 
atpūta un sociālā uzņēmējdarbī-
ba. Programmā varēs startēt kā 
esošie, tā arī topošie uzņēmēji, 
un it īpaši jaunieši tiks aicināti 
iesaistīties uzņēmējdarbībā.
LEADER finansējums ir arī pa-
redzēts dabas un kultūrvēsturis-
ko objektu sakārtošanai, jaunu 
pakalpojumu pieejamībai un 
sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot 
apmācību un interešu klubus, 
sociālās aprūpes vietas, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un ci-
tas brīvā laika pavadīšanas akti-
vitātes) dažādošanai. 

Rudenī biedrība "Pierīgas part-
nerība" rīkos informatīvos semi-
nārus Babītes, Mārupes un Olai-
nes novada iedzīvotājiem, kuros 
prezentēs stratēģiju un atbalsta 
saņemšanas nosacījumus. Savu-
kārt projektu konkursi tiks rīkoti 
pēc tam, kad Zemkopības mi-
nistrijas izveidotā komisija būs 
apstiprinājusi vietējo attīstības 
stratēģiju un piešķīrusi biedrībai 
finansējumu stratēģijas īstenoša-
nai.
Biedrībai "Pierīgas partnerība" ir 
piešķirts arī sabiedriskā labuma 
organizācijas statuss. Biedrības 
sabiedriskā labuma darbības 
joma ir pilsoniskas sabiedrības 
attīstība. Biedrība turpinās vei-
cināt sabiedrības iesaistīšanos 
Babītes, Mārupes un Olaines no-
vada teritorijas attīstībā. 
Ja vēlies atbalstīt biedrības akti-
vitātes vai uzdot jautājumus, lū-
dzu sazinies ar biedrību, zvanot 
uz tālr. 28644888. Plašāka in-
formācija par biedrības darbību 
pieejama mājas lapā 
www.pierigaspartneriba.lv. 

TURPINĀM STRĀDĀT PIE FINANSĒJUMA 
PIESAISTĪŠANAS BABĪTES, MĀRUPES UN 

OLAINES NOVADU ATTĪSTĪBAI
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Ja elektrības rēķins šķiet par lie-
lu vai ir vēlme kļūt energoefektī-
vākam, vai uzlabot savu dzīves 
telpu, par to nemaksājot vairāk 
kā līdz šim, ir vērts paanalizēt 
savus un ģimenes paradumus – 
mainot tos, ikvienam ir iespēja 
ietaupīt. 
Pieaugošā atkarība no enerģijas 
importa, energoresursu trūkums, 
kā arī nepieciešamība ierobežot 
klimata pārmaiņas ir problēmas, 
kuru risināšanai kā vērtīgu lī-
dzekli Eiropas Savienība (ES) 
izvirzījusi energoefektivitātes 
paaugstināšanu. Ir pieņemta jau-
na energoefektivitātes direktīva, 

kuras īstenošana attiecas arī uz 
Latviju. 
Kā ES energoefektivitātes mēr-
ķi uz 2020. gadu izvirzīti – par 
20% samazināt siltumnīcefektu 
izraisošo gāzu izmešus, līdz 20% 
palielināt atjaunojamo energore-
sursu īpatsvaru enerģijas gala 
patēriņā un par 20% paaugstināt 
energoefektivitāti. Arī katram no 
mums savā ģimenē, mājoklī ir 
iespējams kļūt energoefektīvā-
kiem, tādēļ AS "Sadales tīkls" 
iedzīvotājiem atgādina dažas zi-
nāmas, bet piemirstas lietas, ko 
varam darīt efektīvāk.
Cilvēka daba ir tāda, ka pat tiem, 

kam šķiet, ka viņi par elektro-
enerģiju zina visu un izmanto 
to ļoti efektīvi, ikdienā ieviešas 
pa kādam ieradumam, kas rada 
liekus elektrības tēriņus. Pat 
cilvēkiem, kam energoefektivi-
tāte ir maizes darbs, kas to pēta, 
analizē un māca citus būt ener-
goefektīviem, reizi pa reizei der 
atsvaidzināt zināšanas par efek-
tīvu saimniekošanu savā māj-
saimniecībā.
Katru dienu mēs lietojam elektrī-
bu, nedomājot par tās patēriņu. 
Mēs pierodam pie sava dzīves-
veida, pierodam pie naudas sum-
mas elektrības rēķina apmaksai. 
Vienlaikus ir daudz vienkāršu, 
šķietami pašsaprotamu lietu, kas 
palīdzētu elektroenerģiju izman-
tot efektīvāk – kā gatavot ēst, 
kā mazgāt veļu un traukus, kā 
pašiem mazgāties, kā izmantot 
mājsaimniecības tehniku.

Piemēram, ledusskapī tempera-
tūru vēlams noregulēt uz +5°C, 
savukārt saldētavā būs gana ar 
-18°C. Der iegaumēt, ka, izvē-
loties ledusskapī vēsāku vidi, 
+4°C, elektroenerģijas izmaksas 
par ledusskapi palielināsies par 
10%. Ledusskapja energoefekti-
vitāte būs zemāka, ja novietosiet 
to blakus tiešiem siltuma avo-
tiem – plītij, radiatoriem, tiešiem 
saules stariem caur logu. Tāpat 
uz ledusskapjiem nedrīkst likt 
virsū mikroviļņu krāsnis, toste-
rus vai mazās cepeškrāsniņas. 
Savukārt ēdienus ledusskapī vē-
lams likt noslēgtos traukos.
Zemākas temperatūras uzstādī-
šana ir arī veids, kā energoefek-
tīvi mazgāt veļu un traukus, jo 
tieši ūdens sildīšanai mazgāša-
nās procesā tiek patērēts visvai-
rāk elektroenerģijas – jo siltākā 
ūdenī tiks mazgātas drēbes un 

trauki, jo dārgāk tas izmaksās. 
Svarīgi ir gan veļas, gan trau-
ku mazgājamās mašīnas kārtīgi 
aizpildīt – dažu šķīvju vai pāris 
kreklu mazgāšana būs līdzvērtī-
ga zemē nomestai naudai.
Daudziem no mums neatņe-
mams rīta rituāls ir tase kafijas. 
Ja ūdeni kafijai vai tējai vārām 
elektriskajā kannā, ieteicams ir 
vārīt tik daudz ūdens, cik būs 
nepieciešams. Ja divu tasīšu 
vietā uzvārīsiet pilnu kannu, 
patērēsiet 4-5 reizes vairāk elek-
troenerģijas, nekā vajadzētu. Sa-
vukārt lielo ūdens sildītāju vajag 
novietot iespējami tuvāk ūdens 
izmantošanas vietai. Augstāko 
energoefektivitāti tas sniegs, ja 
temperatūra būs noregulēta uz 
55-60°C.

Olaines novada pašvaldība re-
gulāri atjauno esošās rotaļu un 
sporta iekārtas, kā arī papildina 
tās ar jauniem elementiem vai 
izveido jaunus rotaļu un sporta 
laukumus. Pašvaldība īpašu vē-
rību pievērš rotaļlaukumu jau-
tājumam, jo apzinās to nozīmi 
bērnu attīstībā un harmoniskas 
personības veidošanā. Rotaļlau-
kumā bērns attīstās gan fiziski, 
gan garīgi, viņš apgūst sociālās 
prasmes, pavada laiku svaigā 
gaisā kopā ar ģimeni vai drau-
giem. Tādējādi tiek mazināti 
bērnu vidū izplatītie negatīvie 
ieradumi un to ietekme, viņi ma-
zāk laika pavada pie televizora 
un datora. Olaines novadā dzīvo 
1396 bērni vecumā no 0 līdz 6 

gadiem un 1320 – 7 līdz 12 gadu 
vecumā, un katru gadu piedzimst 
ap 200 bērnu. Visi esam dzir-
dējuši teicienu – bērni ir mūsu 
nākotne. Tas, kāda būs Olaines 
novada nākotne, ir atkarīgs no 
mūsu bērniem un mūsu ieguldī-
juma viņos. Pašvaldība cenšas 
darīt visu iespējamo, lai Olaines 
novada bērni augtu veseli un lai-
mīgi, tajā skaitā arī izveido un 
uztur rotaļu un sporta laukumus. 

Septembrī Olaines novadā ir uz-
stādītas jaunas rotaļu iekārtas 
jau esošajos rotaļlaukumos, kā 
arī tika izveidoti četri jauni lau-
kumi šādās adresēs:  
• Stacijas iela 20b, Olaine;
• Zeiferta iela 20A, Olaine;

• Jelgavas iela 24a, Olaine;
• Strazdu iela 1, Olaine;
• Zemgales iela 23, Olaine;
• Kūdras iela 11, Kūdras iela 6,
 Olaine;
• Starp Jelgavas ielu 18 un 
 Jelgavas ielu 20, Olaine;
• Starp Pionieru ielu 90 un 
 Pionieru ielu 92, Jaunolaine;
• Meža iela 7, Jaunolaine;
• Baznīcas iela 3, Jaunolaine;
• DKS "Aurora", 
 Olaines pagasts;
• Pēternieku parks, 
 Pēternieki, Olaines pagasts;
• Bērzpils, Olaines pagasts.

Pavisam Olaines novadā (Olai-
nē, Jaunolainē, Medemciemā, 
Pēterniekos, Uzvaras līdumā 

u.c.) ir 45 rotaļlaukumi, kuri ir 
brīvi pieejami ikvienam iedzīvo-
tājam vai novada viesim. 
Pirms uzstādīšanas rūpīgi tiek 
pārdomātas iekārtu atrašanās 
vietas, tiek ņemti vērā iedzīvotā-
ju ierosinājumi, kā arī tiek pado-
māts par piedāvājumu dažādību. 
Iedzīvotāji noteikti ir ievērojuši, 
ka rotaļu iekārtas ir dažādas, tās 
piemērotas dažāda vecuma bēr-
niem. Tāpēc rotaļu kompleksos 
atšķiras arī pirmā pakāpiena 
augstums. Ja bērns pats nevar 
tikt augšā saviem spēkiem, tas 
nozīmē, ka attiecīgā iekārta vai 
tās daļa nav piemērota viņa ve-
cumam. Aicinām vecākus necelt 
bērnus vai citādi nepalīdzēt vi-
ņiem nokļūt uz šīm iekārtām, jo 

tādā veidā vecāki apdraud bērna 
drošību.
Spēles sporta laukumos un bēr-
nu rotaļlaukumos ir neatņemama 
ikdienas aktivitāšu sastāvdaļa 
bērniem, pusaudžiem un jau-
niešiem. Pēc darba dienas vai 
brīvdienās sporta laukumos savu 
brīvo laiku pavada arī pieaugu-
šie. Priecājamies par faktu, ka 
aizvien vairāk sporta objektos 
sporto arī cienījama vecuma cil-
vēki. Lai veicinātu veselīgu dzī-
vesveidu dažāda vecuma iedzī- 
votājiem, pašvaldība izveido un 
uztur dažādus sporta objektus 
un organizē sporta pasākumus. 
Lai veicinātu nodarbošanos ar 
sportu svaigā gaisā, tiek būvēti 
veloceliņi, sporta stadioni, spor-
ta laukumi, slidotava un āra tre-
nažieru laukumi. Āra trenažieri 
ir pieejami: 
1) Olainē – Olaines Mežaparkā, 
Olaines stadionā, 2) Jaunolainē – 
Meža ielā, Pionieru ielā, Jauno-
laines stadionā, 3) Medemciemā, 
4) Gaismās. 
Septembrī ar četriem āra trena-
žieriem (trenažieris spiešanai no 
krūtīm, gurniem un sēžas mus-
kuļiem, slēpošanas imitācijas 
trenažieris, trenažieris airēšanas 
imitācijai) papildināts trena-
žieru laukums Olaines Meža-
parkā. Izveidots vēl viens tre-
nažieru laukums Olainē, Staci-
jas ielā 30. Laukumā ir pieejami 
6 trenažieri – āra vingrošanas 
komplekss, slēpošanas imitāci-
jas āra trenažieris, āra trenažieris 
airēšanas imitācijai, āra trenažie-
ris gurniem un sēžas muskuļiem 
– abduktors, āra trenažieris gur-
niem un sēžas muskuļiem, kom-
binētais āra trenažieris stiepšanai 
un vilkšanai no augšas. 

Vēlam veselību! 
Aicinām cienīt vienam otru un 
saudzīgi izturēties pret visu 
mūsu kopīgo īpašumu!

KĀ KĻŪT ENERGOEFEKTĪVĀKIEM UN 
MAKSĀT MAZĀK PAR ELEKTRĪBU? 

JAUNAS ROTAĻU IEKĀRTAS UN ĀRA TRENAŽIERI

Turpinājums 5. lpp.  
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Atgādinām, ka Olaines novadā darbojas pašvaldības izveidota 
Olaines novada pedagoģiski medicīniskā komisija, kura savas 
kompetences ietvaros, pamatojoties uz pedagoģiskās, psiholo-
ģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, Olaines novadā 
deklarēto izglītojamo vecākiem iesaka viņa bērna vecumam, 
spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošāko 
izglītības programmu. 

Ja arī jūsu bērnam nepieciešams šīs komisijas atzinums, tad 
bērna izvērtēšanai aicinām pieteikties pa tālruni 67512854! 
Olaines novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes 
2015. gadā notiks 29. septembrī, 20. oktobrī, 24. novembrī 
un 15. decembrī.

Informācija par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem doku-
mentiem pieejama "Olaines novada pedagoģiski medicīniskās 
komisijas nolikumā" Olaines novada pašvaldības mājas lapas 
adresē www.olaine.lv/citi-dokumenti.

2015. gada vasarā Olaines novada 
pašvaldības iestādēs strādāja 60 skolēni

Jau trešo gadu pēc kārtas Olaines novada skolēniem tika dota 
iespēja nopelnīt naudiņu un iegūt jaunas prasmes un zināšanas, 
strādājot kādā no Olaines novada pašvaldības iestādēm. 
Jūlija un augusta mēnešos 60 skolēniem no novada izglītības 
iestādēm, vecumā no 15 līdz 17 gadiem, bija iespēja strādāt  
2 nedēļas pa 4 stundām dienā un saņemt valstī noteikto pusau-
džu minimālo stundas tarifa likmi, kas pirms nodokļu nomaksas 
ir 2,477 EUR. 
Strādājot novada bērnudārzos un sporta būvēs, skolēnu veica-
mie pienākumi pārsvarā bija saistīti ar iestāžu labiekārtošanas 
un tīrīšanas darbiem, savukārt citi skolēni labprāt strādāja kādā 
no novada bibliotēkām, kultūras namos, muzejā vai bērnu un 
jauniešu sociālā atbalsta centrā. 
Paši skolēni atzīst, ka ir patīkami pastrādāt kādu laiciņu vasaras 
brīvlaikā, jo tā var iegūt naudu, lai iegādātos to, ko pašiem ļoti 
gribas. Skolēni arī uzskata, ka šādā veidā viņi lietderīgi pavada 
savu laiku un iemācās kaut ko jaunu, ko iepriekš nav darījuši.
Olaines novada pašvaldības iestāžu darbinieki arī ir apmierinā-
ti ar skolēnu veikumu vasaras brīvlaikā. Skolēni strādājuši tik 
veikli un labi, ka brīžiem darāmo darbiņu pat aptrūcies. Komu-
nikācija ar skolēniem ir bijusi jauka un draudzīga.
Arī 2016. gada vasarā skolēniem būs iespēja strādāt, tādēļ seko-
jiet līdzi aktuālajai informācijai mājas lapās www.olaine.lv un 
www.olainesjauniesiem.lv. 

Ieva Rokule,
Olaines novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste

Pašvaldība nodrošina Olaines 
pagasta teritorijā dzīvojošo sko-
lēnu nokļūšanu līdz pašvaldības 
vispārizglītojošajām vidussko-
lām, nodrošinot transportu vai 
kompensējot transporta izdevu-
mus tad, ja uz skolu nav iespē-
jams nokļūt ar skolēnu vai sa-
biedrisko autobusu. Skolēniem, 
kuri brauc uz Olaines 1. vidus-
skolu vai Olaines 2. vidusskolu 
ar AS "Rīgas Taksometru par-
ka" autobusu maršrutā Nr. 5034 
"Rīga – Olaine", tiek izsniegtas 
bezmaksas braukšanas kartes. 
Skolēni ar izsniegto braukša-
nas karti var braukt ar jebkuru  
AS "Rīgas Taksometru parks" 
maršruta Nr. 5034 autobusu no 
plkst. 7.00. līdz 22.00. Jāatzīst, 
ka Olaines novada teritorija ir 
liela, līdz ar to, lai visi skolēni 
varētu nokļūt uz skolu, pašvaldī-
ba ir izveidojusi un jau vairāku 
gadu garumā uztur piecus skolē-
nu autobusu maršrutus:
1. maršruts – "Medemciems – 

dzelzc. st. "Baloži" – Jauno-
laine – Olaines 1. vidusskola 
– Olaines 2. vidusskola",

2. maršruts – "Uzvaras līdums 
– Pēternieki – Ezītis (pie Pē-
terniekiem) – Olaines 1. vi-
dusskola – Olaines 2. vidus-
skola",

3. maršruts – "Jāņupe (Vaivadi 
– Mežsētas) – Vīksnas (Puri-
ņi) – Dāvi – Ielejas – Blijas – 
Jaunolaine – Olaine",

4. maršruts – "Virši – d/s "Au-
rora" – Birznieki – Jaunolai-
ne – d/s "Ezītis" (pie Pastnie-
kiem) – Olaines 1. vidusskola 
– Olaines 2. vidusskola",

5. maršruts – "Vectīreļi – Grē-
nes – Olaines 1. vidusskola – 
Olaines 2. vidusskola". 

Olaines novada skolēnu pārva-
dāšanu nodrošina uzņēmums, 
kurš ir uzvarējis pašvaldības rī-
kotajā atklātajā konkursā "Olai-
nes novada pašvaldības skolēnu 
pārvadāšana 2015./2016. mācī-
bu gadā". Konkursa uzvarētājs 
ir AS "Rīgas Taksometru parks".
Skolēnu pārvadājumu maršrutu 
laiki un autobusu kustības shē-
mas pieejami pašvaldības mājas 
lapā www.olaine.lv un Olaines 
skolu mājas lapās. Lūdzam ievē-
rot, ka bērnu drošības dēļ auto-
buss pietur tikai pieturvietās.

Sakarā ar lielo skolēnu skaitu 
maršrutā "Vaivadi – Mežsētas – 
Vīksnas (Puriņi) – Dāvi – Ielejas 
– Blijas – Jaunolaine – Olaine" 
septembrī no rīta plkst. 6.40 no 
galapunkta kursēs divi mikroau-
tobusi (viens aiz otra) atbilstoši 
grafikam (ņemot vērā, ka abi 
autobusi iebrauc d/s "Ostnieks" 
caur d/s "Celtnieks", "Tiltiņi", 

"Stīpnieki", "Gavana", minētajās 
pieturās starp autobusiem iespē-
jama aptuveni 2-4 minūšu laika 
nobīde).

Pašvaldība piešķir arī braukša-
nas izdevumu kompensāciju bēr-
nu invalīdu vecākiem nokļūšanai 
uz speciālās izglītības iestādēm, 
ja objektīvu apsvērumu dēļ bērni 
nevar izmantot bezmaksas sa-
biedrisko transportu.

Kārtība, kādā piešķir un iz-
maksā braukšanas izdevumu 
kompensāciju, un kārtība, kādā 
pašvaldība nodrošina transpor-
tu skolēniem, aprakstīta sais-

tošajos noteikumos Nr. 139  
"Par braukšanas maksas atvieg-
lojumiem lauku teritorijā dzī-
vojošiem vispārizglītojošo iz-
glītības iestāžu izglītojamajiem 
Olaines novadā". Ar šiem sais-
tošajiem noteikumiem var iepa-
zīties mājas lapas www.olaine.lv 
sadaļā "Saistošie noteikumi" vai 
klātienē pašvaldībā.

PAŠVALDĪBA NODROŠINA SKOLĒNU 
NOKĻŪŠANU UZ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Ja ir jāizdara izvēle starp maz-
gāšanos dušā vai vannā, der ie-
gaumēt, ka, nedēļu katru dienu 
mazgājoties dušā, iztērēsim ap-
tuveni tikpat daudz ūdens kā vie-
nā mazgāšanās reizē vannā. Pro-
tams, arī dušā energoefektīvi būs 
ūdeni tecināt tikai tad, kad tas 
nepieciešams. Līdzīgi arī zobus 
tīrot, krānu nevajag atstāt tekošu 
visu zobu tīrīšanas laiku.
Monētas otra puse, sevišķi par 
dušu runājot, ir komforts – vai 
gribam un esam ar mieru savus 
ierastos paradumus mainīt, jo ir 
tik patīkami dušā mazgāties, ja 
ūdens strūkla virs galvas ir ne-
pārtraukta. Bet tas jau jāizlemj 
katram pašam, vadoties pēc sa-
vām vēlmēm, iespējām un ģime-
nes maciņa biezuma.
Gatavojot ēdienu, katliņi un pan-
nas vienmēr ir jālieto ar vākiem, 
pretējā gadījumā daļa elektro-
enerģijas tiks patērēta gaisa, ne 
ēdiena sildīšanai. Svarīgi ir arī 
regulēt sildīšanas pakāpes – līdz 
ko ūdens uzvārījies, jāpagriež uz 
zemāku pakāpi. Katla vai pannas 
izmēram jāatbilst sildvirsmas iz-
mēram vai jābūt lielākam, bet ne 
mazākam, jo silst visa virsma. Ja 
katliņš būs mazāks, elektroener-

ģija, tēlaini izsakoties, tiks izkū-
pināta gaisā.
Lai efektīvāk izmantotu cepeš-
krāsni, gatavojot ēdienu, to var 
izslēgt 10-15 minūtes ātrāk. Ce-
peškrāsni nevajag virināt, bet 
sagaidīt, kad ēdiens gatavs. Sa-
vukārt vārot kartupeļus, ar ūdeni 
nevajag pieliet pilnu katlu, bet 
liet tik daudz, lai nosegtu kartu-
peļus.
Svarīgi būtu arī mainīt savus pa-
radumus telpu vēdināšanā. Ja ie-
rasts ir logus turēt vaļā nedaudz 
pavērtus, siltums izplūst no tel-
pas, aukstums iekļūst, bet gaisa 
apmaiņa nenotiek. Kā skaidro 
AS "Latvenergo" Energoefekti-
vitātes centrā, efektīvāk ir telpas 
vēdināt, logu atverot plaši vaļā 
uz brīdi, kamēr neatdziest grīda 
un mēbeļu virsma.
Ja ir iespējams, arī temperatūru 
telpās energoefektīvi ir regulēt 
atbilstoši situācijai. Daudzviet 
kā komforta zona ir noteikti 20 
līdz 22°C. Pametot mājokli, tem-
peratūru ieteicams samazināt par 
dažiem grādiem. Arī gulēt ejot, 
vēlams rīkoties līdzīgi, tempe-
ratūru pazeminot par 3-4°C. Jā-
atceras, ka par vienu grādu sa-
mazinot temperatūru, izmaksas 
apsildei konkrētajā laika posmā 
samazināsies par 5%.

Savu ieguldījumu energoefek-
tīvākā dzīvesveidā var dot arī 
veco spuldžu nomaiņa pret eko-
nomiskajām vai LED spuldzēm. 
Šo spuldžu jaudas ir tik mazas, 
ka tās nav nepieciešams bieži 
slēgt iekšā un ārā – tā būtisku 
ekonomiju iegūt nevar. Bet ko-
pumā lielākā vai mazākā mērā 
iespējas ietaupīt vai uzlabot savu 
dzīves telpu, par to nemaksājot 
vairāk, ir praktiski visiem, vien 
jāspēj mainīt paradumus.
Lai informētu iedzīvotājus par 
energoefektivitāti, AS "Sadales 
tīkls" ir sagatavojusi īpašu sa-
daļu uzņēmuma mājaslapā, kurā 
regulāri tiek papildināta infor-
mācija: www.sadalestikls.lv/lat/
aktualitates/energoefektivitate/
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" 
ir Latvijā lielākais sadales tīkla 
operators, kas elektroenerģiju 
piegādā vairāk nekā 1 miljonam 
klientu. Uzņēmums nodrošina 
95 000 km sadales tīklu eksplua-
tāciju un atjaunošanu 99% valsts 
teritorijas, kā arī ir uzsācis īste-
not viedo tehnoloģiju risināju-
mos balstīta tīkla attīstību. 

AS "Sadales tīkls"
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 
80 200 404

 Turpinājums no 4. lpp. 
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Kopš 2015. gada maija visā Lat-
vijas teritorijā ģimenēm vai atse-
višķi dzīvojošām personām, ku-
ras atbilst trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusam, kā arī ārkārtas 
vai krīzes situācijā nonākušām 
ģimenēm (personām) ir tiesības 
saņemt Eiropas Atbalsta fonda 
pārtikas palīdzību, kā arī pieda-
līties papildpasākumos.
Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir 
bērni, tām ir iespējams saņemt 
arī pamata materiālo palīdzību – 
higiēnas un saimniecības preces 
(katram bērnam vecumā līdz 18 
gadiem).
Sabiedrības integrācijas fonds 
(SIF) informē, ka 27. jūlijā ir iz-
sludināts atkārtots iepirkums uz 
mācību piederumu komplektu 
piegādi. Tas nozīmē, ka fonda 
partnerorganizācijas mācību pie-
derumu komplektu izdali uzsāks 
pēc atkārtoti izsludinātā iepir-
kuma procedūras noslēgšanās. 
Par šī gada komplektu izdales 
uzsākšanu oktobrī vai novembrī 
detalizētāk informēs SIF. 
Atbilstoši SIF mācību piederu-
mu komplektu iepirkuma prasī-
bām, plānots iepirkt divu veidu 
mācību piederumu komplektus 
– skolas somas komplektu un 
individuālo mācību piederumu 
komplektu. 2015. gada beigās 
plānots uzsākt arī individuālo 
mācību piederumu komplektu 

vai skolas somu izdali (katram 
bērnam vecumā no 5 līdz 16 ga-
diem).
Gan Eiropas Atbalsta fonda vis-
trūcīgākajām personām atbalsta 
saņēmējus – mērķgrupu, gan 
pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības komplektos iekļau-
jamās preces, gan pārtikas un 
pamata materiālās palīdzības 
komplektu izdales biežumu un 
daudzumu katrai mērķgrupas 
personai nosaka Ministru ka-
bineta 25.11.2014. noteikumi 
Nr. 727 "Darbības programmas 
"Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcī-
gākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā" īsteno-
šanas noteikumi".

Pārtikas paku saturs:
1. pilnpiena pulveris – 0,4 kg;
2. auzu pārslas – 0,5 kg;
3. griķi – 0,4 kg;
4. manna – 0,5 kg;
5. rīsi – 0,4 kg;
6. makaroni – 1 kg;
7. kviešu milti 
(augstākā labuma) – 0,5 kg;
8. rapšu eļļa – 0,5 l;
9. cukurs – 0,25 kg;
10. sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Higiēnas un saimniecības 
preču saturs:
1. šķidrās ziepes – 300 ml;
2. šampūns – 300 ml;
3. zobu pasta – 50 ml;
4. zobu birste – 1 gab.;
5. universāls veļas mazgāšanas 
līdzeklis – 1000 ml;

6. veļas pulveris krāsainai 
veļai – 400 g;
7. trauku mazgāšanas 
līdzeklis – 500 ml.

Individuālo mācību 
piederumu komplektu saturs 
(pēc izvēles soma vai kancelejas 
preces):
I. Mugursoma skolniekam.
II. Kancelejas preces:
1. brošēta papīra produkcija;
2. zīmēšanas un aplikāciju 
papīrs;
3. rakstāmpiederumi;
4. zīmuļu asināmais un 
dzēšgumija;
5. zīmēšanas piederumi;
6. griešanas piederumi;
7. mērīšanas piederumi;
8. līmēšanas piederumi;
9. vāciņi un mapes;
10. krāsas zīmēšanai. 

Ar detalizētu informāciju par 
komplektu saturu iespējams 
iepazīties LM interneta vietnē 
www.lm.gov.lv/text/2649.

Visā Latvijā ir noteikta vienota 
kārtība, kādā tiek nodrošinā-
ta atbalsta komplektu izdale. 
Pašvaldības aģentūra "Olaines 
sociālais dienests" nodrošina at-
balsta komplektu izdali Olaines 
novadā. Olaines sociālā dienesta 
atbalsta komplektu izdales vie-
tās katru mēnesi ierodas apmē-
ram 100 trūcīgas personas, lai 
saņemtu pārtikas komplektus un 
higiēnas un saimniecības preču 
komplektus. 

Atbalsta komplektu izdales vieta Izdales diena Izdales laiks
Sociālā dienesta Higiēnas centrā 
Zemgales iela 31, Olainē, tālr. 20221070. Ceturtdiena 14.00 – 17.00
Sociālā dienesta Jaunolaines klientu apkalpošanas centrā   08.00 – 12.00 
Meža ielā 2, Jaunolainē, tālr. 67811295. Ceturtdiena 13.00 – 18.00
Sociālā dienesta Gaismu klientu apkalpošanas centrā  
Gaismas ielā 6, Stūnīšos, tālr. 67931164. Ceturtdiena 13.00 – 18.00
Klienta dzīvesvietā (ja objektīvu iemeslu dēļ klientam nav  
iespējams atbalsta komplektus saņemt kādā no izdales vietām),  Individuāli vienojoties 
tālr. 25708254, 67146047. par piegādes laiku 
 
Visā Latvijā ir noteikta vienota kārtība, cik katra veida pakas izsniedz personai trūcīgas ģimenes 
(personas) izziņas vai krīzes vai ārkārtas situācijā esošas ģimenes (personas) izziņas darbības periodā.

EIROPAS ATBALSTA FONDS 
VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM 2014.-2020.

Individuālo mācību piederumu 
komplekti vai skolas soma, 
ja trūcīgajā ģimenē ir bērni 
vecumā no 5 līdz 16 gadiem

Izziņa uz  1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, 
1 mēnesi  kas nav sasniedzis 18 gadus  
Izziņa uz  Kopā 2 pakas katrai  Kopā 1 paka uz izziņas periodu 
3 mēnešiem personai uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis
  18 gadus 
Izziņa uz  Kopā 4 pakas katrai Kopā 2 pakas uz izziņas periodu
6 mēnešiem personai uz izziņas periodu katram bērnam, kas nav sasniedzis 
  18 gadus

Periods Pārtikas preču komplekts Higiēnas un saimniecības
  preču komplekts, ja trūcīgajā
  ģimenē ir bērns vecumā no
  0 līdz 18 gadiem

Viens komplekts vai skolas 
soma kalendārā gada ietvaros 
katram bērnam vecumā 
no 5 līdz 16 gadiem

Datums Papildpasākums Vieta  Laiks
17.09.2015., "Praktiskas Sociālā dienesta Gaismu klientu apkal- 14.00 – 15.00
10.12.2015.  saimniekošanas skola" pošanas centrā Gaismas ielā 6, Stūnīšos. 
21.10.2015., "Praktiskas Sociālā dienesta Higiēnas centrā 14.00 – 15.00
25.11.2015.  saimniekošanas skola" Zemgales ielā 31, Olainē. 
12.11.2015. Lekcija par jaunumiem sociālajā jomā. Sociālā dienesta Higiēnas centrā 13.00 – 14.00 
 Par mērķgrupas vajadzībām atbilstošu Zemgales ielā 31, Olaine 
 sociālo pakalpojumu un sociālās  
 palīdzības pieejamību.  
 Individuālas psihoterapeita konsultācijas Piesakoties individuāli  
 pie sertificētas psihoterapijas praktiķes pa tālruni 28808841.  
 Solvitas Degles.  

Atbalsta komplektu saņēmēji piedalās papildpasākumos, kuru mērķis ir sniegt zināšanas un atbalstu personīgo un 
ģimenes sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi 2015. gadā: 

ŠĪ GADA 5. OKTOBRĪ OLAINĒ PIESTĀS 
MOBILAIS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS

Šis centrs izveidots ar Latvijas Pašvaldību savienības un Vese-
lības ministrijas atbalstu un sadarbībā ar VSIA "Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas" speciālistiem. Programmu īsteno nodi-
binājums "Ronald McDonald House Charities Latvija" sadar-
bībā ar starptautisko "Ronald McDonald" Labdarības fondu, 
kurš jau 39 gadus vairāk nekā 50 valstīs īsteno un atbalsta prog-
rammas, kas rūpējas par bērnu veselību un labklājību. Aprūpes 
centrs atrodas 17 metru garā transporta līdzeklī, kas pielāgots 
ārstnieciskām pārbaudēm un manipulācijām. Centrā ierīkoti 
divi speciālistu konsultāciju kabineti. Mobilajā veselības centrā 
bērni var saņemt pediatra, oftalmologa, alergologa, endokrino-
loga, neirologa, gastroenterologa un kardiologa konsultācijas. 
Olaines novadā Mobilais veselības aprūpes centrs viesosies jau 
trešo reizi. Agrāk sadarbība notika ģimeņu stiprināšanas un at-
balsta Olaines novadā projekta ietvaros, kuru īstenoja Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācija. Šoreiz tiks nodrošinātas oftal-
mologa un neirologa konsultācijas, Olaines sociālā dienesta 
speciālistiem iepriekš plānojot pakalpojuma saņēmēju loku. 
Primāri pakalpojums tiks sniegts ģimenēm, kurām ir grūtības 
patstāvīgi apmeklēt speciālistu konsultācijas un sociālā dienes-
ta redzeslokā esošajām ģimenēm ar bērniem. Uzsākot jauno 
mācību gadu, vecākiem būtu jāveic skolas vecuma bērnu ikga-
dējā profilaktiskā apskate pie oftalmologa, tādēļ sociālā darba 
speciālisti, atbalstot ģimenes ar bērniem, nodrošina šī speciālis-
ta, kā arī neirologa ātrāku pieejamību.
Pirmajos 12 dzīves gados bērni apmēram 80% informācijas 
uztver ar redzes palīdzību, taču katram ceturtajam bērnam ir 
redzes problēmas, kas netiek laicīgi konstatētas un var traucēt 
viņa attīstību. Ņemot vērā to, ka bērni paši nesūdzas par ne-
skaidru redzi, aicinām vecākus būt uzmanīgiem, vērojot savu 
bērnu spēlēšanās paradumus, to, kā bērns vēro priekšmetus, kā 
organizē savu mācību darbavietu. Dažkārt savlaicīgi nediag-
nosticētas un neatrisinātas redzes problēmas var radīt bērniem 
mācīšanās grūtības, tādēļ, jo ātrāk tiek atklātas redzes problē-
mas, jo lielākas ir iespējas tās novērst. 

Solvita Degle, "Olaines sociālais dienests"

Olaines veselības centrs (Veselības ielā 5) aicina 
visus novada iedzīvotājus, kuri pēdējo gadu laikā 
nav apmeklējuši ārstu un nav veikuši profilaktiskās 
pārbaudes, Veselības dienas ietvaros bez maksas veikt:
• plaušu rentgenu, 
• elektrokardiogrammu (EKG), 
• asins un bioķīmiskās analīzes 
 (cukurs, holesterīns, aknu un nieru proves).

OLAINES VESELĪBAS CENTRS AICINA UZ

10. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 12.00

IKGADĒJO
VESELĪBAS DIENU

IKGADĒJO
VESELĪBAS DIENU

Sagatavoja: L. Antonoviča
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• Iecelt Daigu Kokoreviču par 
Olaines speciālās pirmsskolas izglī-
tības iestādes "Ābelīte" vadītāju no 
2015. gada 27. augusta.

• Iecelt Ronaldu Saksonu par Olai-
nes Mūzikas un mākslas skolas di-
rektoru no 2015. gada 26. augusta.

• Atbalstīt dārzkopības koopera-
tīvās sabiedrības (turpmāk – DKS) 
"Aurora-Dārziņi 1" projektu "Kop-
lietošanas zemes labiekārtošana 
DKS "Aurora-Dārziņi 1" teritorijā" 
par kopējo summu 13 145,25 EUR 
ar pašvaldības līdzfinansējumu:
- 80% apmērā no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma (no saņemtā NĪN), kas ir 
5070,40 EUR,

- 50% apmērā no iesniegtā projekta 
realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma no summas, kura pār-
sniedz NĪN, jeb 3403,62 EUR, 

kas kopā veido 8474,02 EUR, no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt DKS "Gavana" projektu 
"Par dārzkopības sabiedrības (turp-
māk – d/s) "Gavana" koplietošanas 
iekšējo pievadceļu pie nekustama-
jiem īpašumiem izbūvi" par kopējo 
summu 6000,39 EUR ar līdzfinansē-
jumu:
-  80% apmērā no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma (no saņemtā NĪN), kas ir 
3093,60 EUR,

-  50% apmērā no iesniegtā projekta 
realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma no summas, kura pār-
sniedz NĪN, jeb 1066,69 EUR, 

kas kopā veido 4160,29 EUR, no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt DKS "Straume" pro-
jektu "DKS "Straume" iekšsaimnie-
cības ceļa periodiskā uzturēšana" 
par kopējo summu 9956,00 EUR ar 
līdzfinansējumu 6861,10 EUR:
- 80% apmērā no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma (no saņemtā NĪN), kas ir 

5021,60 EUR,
- 50% apmērā no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma no summas, kura pār-
sniedz NĪN, jeb 1839,50 EUR, 

kas kopā veido 6861,10 EUR, no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt DKS "Jāņupe-2" pro-
jektu "DKS "Jāņupe-2" Ziemeļu un 
Rietumu ceļu seguma atjaunošana" 
par kopējo summu 8263,48 EUR ar 
līdzfinansējumu 5111,03 EUR no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt DKS "Celtnieks" pro-
jektu "DKS "Celtnieks" koplietoša-
nas zemes labiekārtošana pieaugušo 
un bērnu sabiedriskās un atpūtas 
vietas izveidei" par kopējo summu 
8995,37 EUR ar līdzfinansējumu:
- 80% apmērā no iesniegtā projekta 

realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma (no saņemtā NĪN), kas ir 
3672,00 EUR,

- 50% apmērā no iesniegtā projekta 
realizēšanai nepieciešamā finan-
sējuma no summas, kura pār-
sniedz NĪN, jeb 2202,68 EUR,

kas kopā veido 5874,68 EUR, no 
pašvaldības pamatbudžeta izdevu-
mu sadaļas "Teritoriju attīstība".

• Atbalstīt DKS "Ostinieks" pro-
jektu "Par d/s "Ostinieks" koplieto-
šanas iekšējo pievadceļu pie nekus-
tamajiem īpašumiem atjaunošanu" 
par kopējo summu 4876,00 EUR ar 
līdzfinansējumu 80% apmērā no ie-
sniegtā projekta realizēšanai nepie-
ciešamā finansējuma (no saņemtā 
NĪN), kas ir 3900,80 EUR, no paš-
valdības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas "Autotransports".

• Atbalstīt DKS "VEF-Baloži" 
projektu "DKS "VEF-Baloži" 4., 
5., 6. sektora meliorācijas sistēmas 
maģistrālo novadgrāvju tīrīšana" 
par kopējo summu 16 933,22 EUR 
ar līdzfinansējumu 80% apmērā no 
iesniegtā projekta realizēšanai ne-
pieciešamā finansējuma (no saņemtā 

NĪN), kas ir 13 546,57 EUR, no paš-
valdības pamatbudžeta izdevumu 
sadaļas "Notekūdeņu apsaimnieko-
šana".

• Atbalstīt biedrības "Jāņupes ie-
dzīvotāji" projektu "Jāņupes karjera 
pastaigu takas "Saudzē un dzīvo" 
izveide" īstenošanu uz pašvaldības 
nekustamā īpašuma "Karjers Jāņu-
pe" (17,53 ha) un piešķirt biedrībai 
"Jāņupes iedzīvotāji" pašvaldības 
finansējumu 8595 EUR apmērā.

• Pilnvarot pašvaldības izpilddi-
rektoru Ģ. Batragu pieņemt pozi-
tīvus lēmumus par Olaines novada 
pašvaldības dzīvokļu īpašumiem 
(mājas kopīpašuma domājamo daļu) 
saistībā ar dzīvojamo māju renovā-
ciju (energoaudita veikšanai, tehnis-
kā projekta izstrādei un renovācijas 
projekta pieteikuma sagatavošanai 
ES finansējuma saņemšanai), ievē-
rojot normatīvajos aktos noteiktās 
īpašnieka tiesības un pienākumus 
(pievienojoties dzīvokļu īpašnieku 
kopībai vai dzīvojamo māju kopsa-
pulcē). Pilnvarojums ir spēkā līdz tā 
atsaukšanai.

• Uzņemt A. K. un V. Š. pastāvīgai 
ilgstošās sociālās aprūpes pakalpo-
juma saņemšanai Olaines sociālās 
aprūpes centrā. 

• Grozīt Olaines novada domes 
2014. gada 22. oktobra nolikuma  
Nr. 4 "Olaines novada pašvaldības 
darbinieku darba izpildes novērtē-
šanas nolikums" 6. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā: ‘"6. Nolikums ne-
attiecas uz pedagogu darba izpildes 
novērtēšanu.".

• Piekrist atsavināt zemes gaba-
lu d/s "Zīles" Nr. 203, Vaivados, 
0,0579 ha platībā, zemes nomnie-
kam I. G. 

• Izbeigt 2013. gada 3.decembrī 
noslēgto Lauku apvidus zemes no-
mas līgumu: Nr. 646, par zemes 
gabala d/s "Vizbuļi-2" Nr. 3804, 
Jāņupē, 0,07 ha platībā, iznomāša-

nu E. C.; Nr. 647, par zemes gabala 
d/s "Vizbuļi-2" Nr. 3805, Jāņupē,  
0,07 ha platībā, iznomāšanu E. C.

• Izbeigt 2014. gada 6. novembra 
Lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 709, par zemes gabala "Strauti-
ņi", Pārolainē, 0,7 ha platībā, nomu, 
noslēgtu starp pašvaldību un M. G. 
Apstiprināt A. V. 2/3 domājamo daļu 
no dzīvojamās mājas, kūts, šķūņiem, 
saimniecības un saimniecības ēkām, 
kas atrodas Pārolainē, uzturēšanai 
nepieciešamo zemes platību 0,7 ha. 
Iznomāt A. V. zemes gabalu "Strau-
tiņi", noslēdzot Lauku apvidus ze-
mes nomas līgumu līdz 2024. gada 
31. oktobrim, nosakot gada nomas 
maksu 0,5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības.

• Izslēgt zemes gabalu 0,0570 ha 
platībā d/s "VEF-Baloži" Nr. 692, 
Medemciemā, no Rezerves zemes 
fonda. Noteikt, ka zemes gabals pie-
krīt pašvaldībai un ir ierakstāms ze-
mes grāmatā uz pašvaldības vārda. 
Iznomāt A. Š. zemes gabalu 0,0570 
ha platībā dārzkopības sabiedrībā 
"VEF-Baloži" Nr. 692, Medemcie-
mā, noslēdzot Lauku apvidus zemes 
nomas līgumu uz 10 gadiem, nosa-
kot gada nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības, bet 
ne mazāk kā 28 euro gadā. 

• Apstiprināt 2015. gada 17. au-
gusta izsoles protokolus par šādiem 
zemes gabaliem: "Vasara" Nr. 79, 
"Tiltiņi" Nr. 245, "Tiltiņi" Nr. 246, 
"Straume" Nr. 11, "Tulpe" Nr. 44, 
"Ezītis" Nr. 453, "Medņi" Nr. 86, 
"Ielieči-2" Nr. 49, "Plakanciema 
Egles" Nr. 60, "Zīles" Nr. 16, "Zī-
les" Nr. 230, "Plakanciema Egles"  
Nr. 220, "Plakanciema Egles"  
Nr. 118, "VEF-Baloži" Nr. 264, 
"Lazdas" Nr. 2711, "Vaivadi " Nr. 
143, "Plakanciema Egles" Nr. 13, 
"Vaivadi" Nr. 165, "Cīrulīši" Nr. 
218, "Zīles" Nr. 309, "Vizbuļi" Nr. 
3706, "Vizbule" Nr. 100, "Plakan-
ciema Egles" Nr. 26, "Plakanciema 
Egles" Nr. 10. 
       
• Atļaut izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
(turpmāk – NĪ) DKS "Plakanciema 

Egles", Vaivados, zemes vienībai. 
Atdalīt no koplietošanas zemes ga-
bala ar kadastra Nr. 8080 016 0837:  
338 m² un pievienot NĪ "Plakancie-
ma Egles" Nr. 49 zemes vienībai ar 
kadastra Nr. 8080 016 0660; 407 m² 
un pievienot NĪ "Plakanciema Eg-
les" Nr. 51 zemes vienībai ar kadas-
tra Nr. 8080 016 0662. 

• Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu NĪ DKS "Pavasaris OL" 
Viršos, atdalot: no DKS "Pavasaris 
OL" NĪ zemes gabala ar kadastra  
Nr. 8080 006 0590 daļu 605 m² pla-
tībā un pievienojot to NĪ "Pavasaris 
OL" Nr. 23 zemes vienībai ar ka-
dastra Nr. 8080 006 0354; no DKS 
"Pavasaris OL" NĪ zemes gabala 
ar kadastra Nr. 8080 006 0586 daļu  
360 m² platībā un pievienojot to NĪ 
"Pavasaris OL" Nr. 158 zemes vie-
nībai ar kadastra Nr. 8080 006 0455.

• Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu NĪ "Saulstari", Olaines pagas-
tā.

• Atļaut apvienot NĪ "Jaunība" 
Nr. 25, Stīpniekos, zemes vienību 
(0,0575 ha) un NĪ "Jaunība" Nr. 134, 
Stīpniekos, zemes vienību (0,0584 
ha) vienā NĪ ar zemes vienības 
kopējo platību 0,1204 ha. Piešķirt 
vienotu adresi apvienotajai zemes 
vienībai – "Jaunība" Nr. 25, Stīpnie-
ki, Olaines pagasts. Nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis apvienotajai 
zemes vienībai – individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve. 

• Atteikt pārņemt pašvaldības īpa-
šumā šādus valstij piederošos īpašu-
mus Olaines pagastā: dzīvokļa īpa-
šumus Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 4 dzīvoja-
mā mājā "Dzērves"; dzīvokļa īpašu-
mu Nr. 1, dzīvojamā mājā "Kārklāji 
1"; viendzīvokļa dzīvojamo māju 
"Nordeķi".

• Apstiprināt Rezerves zemes fon-
dā ieskaitīto zemes gabalu nomas 
izsoles noteikumus.

• Piešķirt nokavētā nodokļa parā-
da un nokavējuma naudas samaksas 
termiņa pagarinājumu par NĪ četrām 
personām.

PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDĒ PIEŅEMTIE LĒMUMI (AUGUSTS)

Ar visiem domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties mājas lapas www.olaine.lv 
sadaļā "Pašvaldība" – "Dokumenti" vai klātienē pašvaldībā.

2015. gada 27. jūlijā starp SIA "Zeiferti" un v/a "Centrālā fi-
nanšu un līgumu aģentūra" tika noslēgta vienošanās par gro-
zījumiem 2014. gada 21. janvāra līgumā par ERAF projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II 
kārta" realizāciju. 
Līguma grozījumu rezultātā ir palielināts projekta ietvaros iz-
būvējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu kopgarums, pa-
redzot veikt papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūves darbus Stūnīšu ciema Dzērvju ielā un Vēju ielā. Lī-
guma grozījumu rezultātā papildus tiks izbūvēti 1320 m ūdens-
apgādes un 760 m kanalizācijas tīklu, kas dos iespēju saņemt 
kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus vēl 56, bet kanalizāci-
jas pakalpojumus vēl 33 Stūnīšu ciema iedzīvotājiem. 

Iespēja palielināt sākotnēji plānoto darba apjomu radusies ie-
pirkuma procedūras rezultātā, precizējot būvdarbu izmaksas, 
kā rezultātā radās iespēja ietaupītos līdzekļus izmantot papildu 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbu finansēšanai.

Projekta realizācijas beigu datums ir 2015. gada 20. novembris.

Viesturs Liepa

• Olaines novada skolās 
2015./2016. mācību gadā mācās 
1608 skolēni, tajā skaitā Olaines 
1. vidusskolā – 864 skolēni (t.sk. 
Olaines sākumskolā – 94), Olai-
nes 2. vidusskolā – 744 skolēni.

• 1. klasēs abās vidusskolās mācī-
bas uzsākuši 182 skolēni (Olai-
nes 1. vidusskolā – 107 skolēni, 
Olaines 2. vidusskolā – 75).

• Desmitajās klasēs abās vidussko-
lās kopā ir 61 skolēns (Olaines  
1. vidusskolā – 34 skolēni,  

Olaines 2. vidusskolā – 27).
• Šī mācību gada 1. semestrī paš-

valdības ikmēneša stipendijas par 
labām sekmēm piešķirtas 35 abu 
skolu 11. un 12. klašu vidussko-
lēniem.

• Olaines Mūzikas un mākslas 
skolā savus talantus attīsta 265 
audzēkņi (173 – Mūzikas nodaļā 
un 92 – Mākslas nodaļā).

• Pirmsskolas izglītības iestādes 
Olaines novadā apmeklē 913 
audzēkņi:

 SPII "Ābelīte" – 136 bērni,
 PII "Magonīte" – 268 bērni,
 PII "Dzērvenīte" – 208 bērni,
 PII "Zīle" – 266 bērni,
 PPII "Saulīte" – 35 bērni.
• Olaines novada izglītības iestādēs 

strādā 310 pedagoģiskie darbi-
nieki.

• 1. un 2. klašu skolēni šajā mācību 
gadā kā pirmo svešvalodu apgūst 
angļu valodu.

• Visiem 1.–4. klašu skolēniem ir 
valsts finansētas brīvpusdienas.

KĀ ESAM UZSĀKUŠI JAUNO MĀCĪBU GADU?

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS 
PAKALPOJUMU UZLABOŠANA 

OLAINES NOVADA STŪNĪŠU CIEMĀ
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19.09. un 20.09.
02.10. plkst. 18.00

03.10. plkst. 18.00
17.10.

31.10. plkst. 16.00
31.10. plkst. 14.00 – 17.00 

Izstāde apskatāma līdz 26.09.

Atklāšana 15.10. plkst.16.00, 
izstāde no 15.10. līdz 14.11. 
Atklāšana 29.09. plkst. 16.00, 
izstāde no 29.09. līdz 31.10.

19.09. un 20.09.
19.09. un 20.09.
20.09. plkst. 17.00

25.09.
26.09. – 27.09.
3.10. plkst. 11.00
10.10. 
10.10.
17.10.

Piektdienās plkst. 17.00

25.09. plkst. 9.00

Sākot ar 30.09., pirmdienās 
un trešdienās plkst. 18.00
Sākot ar 06.10., trešdienās 
plkst. 18.00
Ar iepriekšēju pieteikšanos

Ar iepriekšēju pieteikšanos

Olaines Mežaparkā
Olaines Kultūras centrā

Olaines Kultūras centrā
Olaines Kultūras centrā

Olaines Kultūras centrā
Olaines novadā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Sporta namā
Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines stadionā

Olaines stadionā
Olaines stadiona tenisa kortā
Olaines Sporta namā
Olaines Sporta namā
Vieta tiks precizēta
Olaines Sporta namā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Pieaugušo izglītības centrā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Olaines novada 
pašvaldība  
sirsnīgi sveic 
septembrī

Pasākumi Olaines novadā septembrī, oktobrī

Olaines novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem!

Abramovičs Antons, 59 gadus vecs, 27.08.2015.
Andersons Mārtiņš, 42 gadus vecs, 31.08.2015.

Gailis Kārlis, 64 gadus vecs, 21.08.2015.
Guseva Jeļena, 59 gadus veca, 22.08.2015.

Kurme Leontina, 87 gadus veca, 01.09.2015.
Poļaka Lūcija, 77 gadus veca, 03.09.2015.

Zukule Maruta Digna, 80 gadus veca, 30.08.2015.

KAD  KAS  KUR

Ziņas par jubilāriem 
uz 14.09.2015. 

70. gadskārtā
Avdejevu Aleksandru
Birznieci Sofiju
Buiķi Natāliju
Jarmuhamedovu Šavkatu
Koļesovu Ļubovu
Mensleri Kazimeru
Ovčarenko Ludmilu
Ozolu Ainu
Seili Janīnu
Strēli Laimu
Timmu Dzintru

75. gadskārtā
Asari Jāni
Iznovu Janīnu
Jankovsku Ausmu
Klusu Mariju
Kopaču Ivanu
Kurloviču Janīnu
Purviņu Intu
Sausmani Zigrīdu
Streļņikovu Zinaidu
Šprenku Dzidru
Vasili-Kazāku Antiju
Visocku Laumu

80. gadskārtā
Beitāni Irēnu
Bogdanovu Igoru
Bogdanovu Ivanu
Didkovsku Annu
Jevdokimovu Mihailu
Panfilovu Mariu
Petrovu Sergeju

85. gadskārtā
Artemjevu Zinaidu
Kiršteinu Arvīdu
Silovu Broņislavu

90. gadskārtā
Saudorgu Veltu
Zeinalovu Zinaīdu

93. gadskārtā
Laganovsku Helēnu

94. gadskārtā
Mihejevu Ivanu

96. gadskārtā
Voronovu Jekaterinu

Olaines novada pašvaldības 
informatīvs izdevums 
"Olaines Domes Vēstis". 

Tirāža 5000 eks. 
Ieteikumus un komentārus 
sūtiet uz e-pastu: 
natalja.tropkina@olaine.lv 
vai zvaniet uz tālr. 67146026, 
67146022.

Olaines novada dzimtsarakstu nodaļā 
no 2015. gada 20. augusta līdz 11. septembrim reģistrētie mirušie

Pasākumu plānā iespējamas izmaiņas, tāpēc aicinām sekot līdzi informācijas stendos 
un www.olaine.lv izvietotajām pasākumu afišām!

KULTŪRA (sīkāka informācija – www.olaineskultura.lv, www.olainesmuzejs.lv) 

Ceturtā Latvijas Spēka diena 
noslēgusies ar jauna rekorda 
uzstādīšanu. Vairāk nekā 80 
Spēka punktos visā Latvijā iera-
dās 9692 fiziski aktīvu cilvēku, 
kuri kopumā pievilkās pie stieņa 
96 030 reižu. Tas ir par 28 436 
reizēm vairāk nekā 2014. gadā, 
savukārt dalībnieku skaits pieau-
dzis par 3665 cilvēkiem. 
Olaines Spēka dienas punktā ie-
radās 106 dalībnieki, kopā pie-
velkoties 962 reizes!
Olaines individuālo augstāko re-
zultātu vīriešu konkurencē – 27 
reizes – sasniedza Valentīns Za-
vadskis, un sieviešu konkuren-

cē augstākais rezultāts bija 10 
gadus vecajai Laumai Helēnai 
Alksnājai – 16 reizes.
Latvijas mērogā individuāli aug-
stāko rezultātu vīriešu konku-
rencē – 80 pievilkšanās reizes 
– sasniedza Vladislavs Miļēvičs 
no Bauskas, savukārt sieviešu 
konkurencē spēcīgākā dalībnie-
ce bija rīdziniece Annija Gulite, 
kura pievilkās 45 reizes.
Olaines Sporta centra kolektīvs 
izsaka pateicību visiem Olaines 
Spēka punkta dalībniekiem!
Spēka dienas galvenais mērķis 
ir mudināt sabiedrību domāt par 
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, 

kā arī apzināties labas fiziskās 
formas nozīmi ikdienas dzīvē. 
Savu spēku dalībnieki apliecina 

visvienkāršākajā un demokrātis-
kākajā tautas sporta veidā – pie-
velkoties pie stieņa.

"Dzērveņu festivāls"
Valmieras kinostudijas teātra izrāde bērniem 
"Minjoni detektīvi" (biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā 
no 21.09., biļešu cenas – 3 EUR un 4 EUR)
Eksotisko deju koncerts "Maģiskā deja" 
Autordziesmu izpildītāju koncerts. 
Īpašais viesis – dziesminieks Ēriks Loks.
Sieviešu vokālā ansambļa "Undīne" jubilejas koncerts
Pirmā pasaules kara kauju simtgades atceres pasākums
IZSTĀDES (sīkāka informācija – www.olainesmuzejs.lv)
Izstāde "Gleznas. Keramika." 
(LMA keramikas maģistrante Kristīne Boļšedvorova)
Olaines audēju pulciņa "Atvasara" izstāde

Raimonda Valtera zīmējumu un militāro formu izstāde

SPORTS (sīkāka informācija – www.olainessports.lv)
Bērnu un jauniešu boksa turnīrs "Olaines kauss 2015"
Olaines novada tenisa turnīrs "Rudens kauss 2015"
Minifutbola turnīrs "Olaines kauss 2015" 
(noslēguma spēle un apbalvošanas ceremonija)
Olimpiskā sporta diena (Olaines novada izglītības iestādēm)
Olaines novada čempionāts tenisā sievietēm
Olaines novada atklātais turnīrs zolē (1. kārta)
Rudens kauss florbolā "3 pret 3"
Olaines novada makšķerēšanas sacensības
Olaines šaha kluba čempionāts ātrajā šahā (4. posms)
IZGLĪTĪBA
Gleznošanas studija
(pasniedzēja – Kristīna Boļšedvorova)
"Bilingvāls pedagoģiskais process pirmsskolā" 
(mērķauditorija – Olaines novada PII iestāžu pedagogi)
Angļu valoda bez priekšzināšanām
(pasniedzēja – Jekaterina Budo)
Rotu izgatavošanas nodarbības
(pasniedzēja – Ligita Jegorova)
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Tā maksāja olainieši" 
(pieteikšanās, zvanot uz tālr. 26105156)
Muzejpedagoģiskā nodarbība "Olaines vēstures izpētes 
laboratorija" (pieteikšanās, zvanot uz tālr. 26105156)

ARĪ OLAINE DOD SAVU ARTAVU JAUNA SPĒKA 
DIENAS REKORDA UZSTĀDĪŠANAI


